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Borràs iGuiraoesposend’acorden
“tot”, inclososelspapersdeSalamanca
Ministre i consellera desencallen els projectes pendents de biblioteques i arxius

VICTOR LERENA / EFE

Guirao iBorràs,ellaambunapapallona iunaxapaper la llibertatdels“presospolítics”,abansdereunir-se

FERNANDO GARCÍA
Madrid

Eldiàlegper laCulturavapropici-
ar ahir una sintonia insòlita entre
Barcelona iMadrid. La consellera
Laura Borràs i el ministre José
Guirao es van posar d’acord “en
tot” –en expressió de Guirao– per
desbloquejarelqueelGoverncon-
sideragransipetits“greuges”enla
matèria, tant en qüestió d’inversi-
onspendentsenbiblioteques,mu-
seus i arxius, comencontenciosos
degrancalatpolíticcomelspapers
de Salamanca. Sobre aquesta vi-
driosa i vellaqüestió, elsdos inter-
locutors van quedar de reunir-se
aquest novembre en la comissió
mixta prevista en la llei deMemò-
riaHistòrica del 2005 per “culmi-
nar” la restitució d’aquests docu-
ments en funció del que estableix
la lletra d’aquesta normativa. La
comissió esmentada no es reunia
fins ara simplement per raons po-
lítiques, va dir el ministre amb re-
ferència a l’embúsd’aquest i altres
temesdurantelmandatdelPP.
“Surtod’aquestareuniópensant

que al capdavant del ministeri hi
ha una persona raonable per la
sensibilitatquetéa l’horaderesol-
dre lesqüestions. I lamevavalora-
ció és per això positiva, esclar”, va
dir Borràs en la roda de premsa
conjuntadesprésd’una llarga reu-
nióenquèvanparticipardirectors
generals i tècnics de totes dues
parts per analitzar els temes per
seccions. Arabé,vamatisarlacon-
sellera, “res”deques’ha tractatno
és aliè a una mera “normalització
del que era anormal” per falta de
voluntat dels anteriors responsa-
blesdeCulturaaMadrid.
Un dels punts estrella abordats

enaquestaprimera trobadaoficial
entre Guirao i Borràs, que ja s’ha-
vienreunitdemanerainformal,va
sereldelaBibliotecaProvincialde
Barcelona. La consellera i el mi-
nistre es vandonar de termini fins
al desembre per tancar el “nou
programa” per a la instal·lació, i
van pactar que al llarg de l’any vi-
nent esdemolirà l’edifici quehiha
al solar on s’aixecarà l’immoble.
També el 2019 s’elaborarà un nou
projecte d’acord amb les necessi-
tats actuals –perquè el que es va
elaborar fa anys està “desfasat”–,
demanera que el 2020 comenci la
construcció.

La biblioteca estatal a la capital
catalana, l’única província d’Es-
panya on no n’hi ha, és la inversió
més forta de les que a Catalunya
depenende l’Estat: uns 30milions
d’euros, lamajoriaper invertir-los
entre el 2020 i el 2022 com a
exercicis en què es materialitzarà
l’edificació.
Altres desbloquejos pactats en

la reunió són els que corresponen
alMuseuArqueològicdeTarrago-
na, que requereix una inversió de
“gairebé 4 milions”; la necròpoli
paleocristiana de Tarragona, les
obresdelaqual“escontractaranel
2018”; l’Arxiu Municipal Girona,
pendent però d’un alliberament
de parcel·les per part de l’Ajunta-
ment; l’Arxiu Històric Provincial
de Tarragona, que necessita una
ampliació, per a la concreció de la
qual elministre farà una visita a la
ciutat; o l’ArxiuHistòricProvinci-
al de Barcelona, sobre el qual s’ha
decomençaradeterminarlamena
de centre pel qual s’opta i a quin
lloc.
Laconselleria ielministeri tam-

bé coincideixen a donar curs al
projecteperampliar elMacba, su-
peditatalaresoluciódeproblemes

1 En matèria de memòria
històrica, la consellera i el ministre
van engegar el procés per
“culminar” la restitució dels papers
de Salamanca. A més, van abordar
el retorn a Barcelona de la carta de
Colom que els Estats Units acaben
de tornar a Espanya i ara en mans
del ministeri. És només qüestió de
cursar els tràmits oportuns.

2 Abans de parlar de diners,
l’essencial és acordar els projectes,
va dir el ministre amb assentiment
de la consellera. Els dos
interlocutors van pactar tot el que
podien sense tenir uns
pressupostos, els de l’any que ve,
que no depenen d’ells sinó d’un
acord del Govern central amb el
PDECat, entre altres grups.

3 Borràs i Guirao no van entrar
en els serrells encara per resoldre
en el conflicte de les obres de
Sixena perquè està pendent de
resolució judicial. El ministre va
indicar que el seu departament
atendrà la decisió dels jutges.

LES CLAUS

Òpera a
Catalunya
serà una
fundació
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Era qüestió de temps. El cicle
Òpera a Catalunya que Mirna
Lacambra impulsa des de fa
29 anys per acostar al territori
les produccions que munta
Amics de l’Òpera de Sabadell
(AAOS), està agafant el protago-
nisme que es mereix. Per co-
mençar, donarà nom a la immi-
nent fusió entre AAOS i l’Or-
questra Simfònica del Vallès, de
manera que la pròxima prima-
vera es constituirà la Fundació
Òpera a Catalunya (FOC), en
què seran presents també Banc
Sabadell i laFundacióFluidra.
Amb aquest projecte d’inte-

gració creativa d’equips, Amics
de l’Òpera de Sabadell, una altra
víctima de l’IVA reclamat per
Hisenda–haabonat450.000eu-
ros al fisc, recuperables en part
quanes resolgui el recursqueha
imposat–, vol assegurar el futur
del’òperaalterritoriiconsolidar
un relleu generacional. El De-
partament de Cultura veu de
bon ull la fusió –“una proposta
de país”, com la van qualificar
ahir– i ha augmentat en un 34%
la seva aportació (523.000euros
en llocdels349.000del2017).
La novetat aquest any ésFals-

taff de Verdi, un títol que en les
36 edicions de Sabadell encara
nos’haviamuntat.ElbarítonTo-
niMarsolencapçalaràelreparti-
ment, amb Albert Casals, Svetla
Krasteva, Carles Daza o Marga
Cloquell. El muntatge de Pau
MonterdeambDanielGildeTe-
jada a la batuta s’estrenarà a La
Faràndula el 24, 26 i 28 d’octu-
bre, i tot seguit farà una gira per
Reus,Lleida,SantCugat,Grano-
llers,Manresa iTarragona.
Els altres dos títols de la tem-

porada són muntatges rescatats
del 2013 i 2015. L’elisir d’amore
de Donizetti –amb el tenor me-
xicà César Cortes com a Nemo-
rino i la soprano Núria Vilà de-
butant com aAdina– es veurà al
febrer i al març a les mateixes
placesqueFalstaff,mésTortosa,
Girona i Vic. I ja al maig es re-
prendrà una Bohème de Puccini
ambientadaentregratacels,amb
MaiteAlberolacomaMimìiEn-
rique Ferrer com a Rodolfo.
L’anterior Òpera a Catalunya va
registrar28.000espectadors.!

que depenen de l’Ajuntament. A
més, Guirao i Borràs es van com-
prometre a desencallar els ajuts
dels seusdepartamentsen institu-
cions com el mateix Macba, el
MNAC, el Liceu, el Mercat de les
Florso les fundacionsTàpies iMi-
ró, totesunesentitatsenquèelmi-
nisteri s’hadeposar al dia” –va as-

sumir Guirao– per reparar el des-
fasament a causa de la falta de
dotacionsenanysprecedents.
Tot i quebonapart de l’èxit dels

acordsd’ahirdepèndel’aprovació
dels pressupostos per a l’any que
ve, el ministre va destacar la total
sintonia amb Borràs respecte al
sentit dels projectes, “que és l’im-
portant”, va dir. El clima de la tro-
badanovapodersermésbo,ateses
les circumstàncies.!

Ministre iconsellera
vanpactaruncalendari
perdesbloquejar
laBibliotecaProvincial
deBarcelona

Un festival de amb el suport de

100 espectacles, 100 veus
www.temporada-alta.com

Girona, del 5 d’octubre

al 10 de desembre

No volem callar

Kassandra
SERGIO BLANCO - SERGI BELBEL

20 d’octubre
Teatre de Salt

#VeusTA

L’omissióde la
famíliaColeman
CLAUDIO TOLCACHIR

19 i 20 d’octubre
Teatre Municipal de Girona


